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درس و تدریس میں وسائل/ریسورسس کا استعمال
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درسیات/ٹیکسٹ بک ایک بنیادی وسیلہ/ریسورس کے 
طور پر ہر طالب علم اور استاد کے تعلیمی سفر کا حصہ 

 ہوتے ہیں۔

❏2D

 صرف پڑھا جا سکتا ہے❏

 توڑ مروڑ اور تبدیل نہیں کیا جا سکتا❏

زبان دانی ❏



 کچھ اور مروجہ وسائل
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چارٹس❏

 نقشہ/اٹلس❏

 نقلیہ/ماڈلس❏

یٹری کے آلہ جات❏  لیبار



الیں د م  ڈیجیٹل تعلیمی وسائل: 
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www.vlab.co.in 

https://phet.colorado.edu 

https://storyweaver.org.in 

www.geogebra.org 
https://mathigon.org/ 

https://umap.openstreetmap.fr 

https://sugarizer.org 

https://scratch.mit.edu 

https://explorabl.es 
https://h5p.org 

https://marble.kde.org 

https://clixoer.tiss.edu

https://www.vlab.co.in/
https://phet.colorado.edu/
https://storyweaver.org.in/
https://www.geogebra.org/
https://mathigon.org/
https://umap.openstreetmap.fr/en/
https://sugarizer.org/
https://scratch.mit.edu
https://explorabl.es
https://h5p.org
https://marble.kde.org
https://clixoer.tiss.edu/
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ڈیجیٹل تعلیمی وسائل: استطاعت اور مواقع

UNESCO-MGIEP. (2019). Rethinking Pedagogy: Exploring the Potential of Digital Technology in Achieving Quality Education. Retrieved from 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372786

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372786


Children need objects to think with!
- Seymour Papert

بچوں کو ایسے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جن 
 کے ساتھ وہ غوروفکر کرسکیں!

 -سیمور پیپرٹ



(Universal Design for Learning) ئی ی ت  تعلیم کی آفا

8
https://udlguidelines.cast.org/
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انٹرنیٹ پر او۔ای۔آر کوکیسے تلاش کریں؟ 

 گوگل سرچ انجن❏
ک کر❏ ے کے بعد بائیں جا Tools پر ک  کسی بھی عنوان کو تلاش کر

اب کر❏  ے Usage Rights میں سے Labeled for Reuse کا ا

 یوٹیوب❏
ب کر❏  فلٹر میں جا کر Creative Commons منت

❏https://nroer.gov.in 

❏http://teachinurdu.org 

❏.... 

https://nroer.gov.in/
http://teachinurdu.org/


او۔ای۔آر: کیا،کیوں اورکیسے
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اوپن/آزاد یعنی اوپن لائسنس کے تحت نشر کردہاو
 ایجوکیشنل یعنی تعلیمی مقاصد کی خاطرای
 ریسورسس یعنی وسائل/اشیاءآر

 
 یعنی، تعلیمی وسائل و ذرائع جو اوپن لائسنس کے تحت نشرکردہ ہوں، او۔ای۔آر کہلائے جا سکتے ہیں۔

 او۔ای۔آر کی خاصیت اور افادیت کی وجہ یہ ہے کہ ان وسائل کو مصنف اور ناشر کے طئے شدہ شرائط کے ساتھ:
 استعمال (Reuse) - لا محدود مدت اور مرتبہ1.
تلاط(Remix) - دوسرے وسائل وذرائع کے ساتھ2.  ا
یادتی کے سا تھ ترتیِب نو اور تالیِف نو3. می و ز ری،    تبدی وترمیم (Revise) - بہ
د افرادکے ساتھ تقسیم کرنا4.  نشر و اشاعت (Reproduce) - ٘م

 
 کیا جا سکتا ہے! اوروہ بھی آزادی/مفت میں!

 یونیسکو آزاد تعلیمی وسائل کی وضاحت کچھ یوں کرتی ہے:
"تعلیم و تعلم اور تحقیقی مواد چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ڈیجیٹل یابغیر، جو مفادِ عامہ یا اوپن لائسنس کے تحت نشرکیا گیا ہو اور لامحدود، 

 مفت رسانی، استعمال، انضمام اور نشر و اشاعت کیلئے غیر مشروط یا کچھ شرائط کے ساتھ مہیا ہو۔"



11

 او۔ای۔آر میں "او"

Copyright /  کاپی را
❏ All rights reserved (ظ ق    م  )

Copyleft / کاپی لیفٹ
❏ Some rights reserved (ظ ق     )

https://choosealicense.com/

 اوپن ایجوکیشنل ریسورسس = آزاد/کھلےتعلیمی وسائل

 چنانچہ

 او = اوپن = آزاد

https://choosealicense.com/


ئو کامنس (CC) لائسنس فر ورک   کر

https://creativecommons.org/about/cclicenses/

او۔ای۔آر کے تناظر میں قانونی لحاظ سے 
 آزاد/مفت/کاپی لیفٹ مواد کیا ہوتا ہے؟

 

انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر یوں تو بہت سارا مواد ❏
آسانی سے کاپی اور شئیر کیا جا سکتا ہے، لیکن 

 قانونی لحاظ سے یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔
 

یقہ کار فراہم ❏ سی سی لائسنس ایک قانونی طر
کرتے ہیں تاکہ تخلیق کار اپنی تصنیفی حقوق 
کو یقینی بناتے ہوئے مواد کو مفادِ عامہ کی 

 خاطر مفت میں فراہم کر سکیں۔

 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/


Find resources 
keeping in mind the 
rubric/objectives.

Search

If suitable to context 
then adopt.
Need tweaks, then 
adapt. 

Adopt/Adapt

Tag metaData which 
helps identify key 
characteristics of a 
resource.

Annotate/Tag
Organize resources 
into meaningful 
categories and 
collections.

Categorize

Filter resources 
based on curation 
rubric.

Select/Filter

Curation

 ترتیب و تدوین : روز مرہ کے تعلیم و تعلم میں ڈیجیٹل وسائل کا انضمام اوراستعمال
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ڈیجیٹل تعلیمی وسائل کی تخلیق و ترجمہ

 لیسن پلان❏

 نصابی سرگرمیاں❏

 موضوعاتی فہرست❏

 درجہ بندی❏

 مختلف اقسام کے وسائل❏

❏....
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(Inquiry based learning)ساب ند اک ہ  و ی/ م الیں: تفتی     اور م

❏ Foldscope - The Paper Microscope
❏ https://microcosmos.foldscope.com/ 

❏ iNaturalist - Explore and share your observations from the natural world
❏ https://www.inaturalist.org/ 

❏ Map of Life - Putting biodiversity on map
❏ https://mol.org/ 

https://microcosmos.foldscope.com/
https://www.inaturalist.org/
https://mol.org/


سٹ بنا دیا ن ے توہمیں سا  !!آپ 

A 7th grade student in 
Mumbai’s Govandi Learning 
Centre after making rocket 
simulation using GeoGebra

Meaningful use of OER can be empowering...



17

Teaching with ICT Resources: T-P-C Factors

Source: www.tpack.org 

http://www.tpack.org/
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ڈیجیٹل تعلیمی وسائل تبھی مؤثر ہو سکتے ہیں جب تدریسی عمل کارگر ہو۔۔۔



(Stages of Adoption) ل وط تعلم کے مرا ی سے مر الو  

Source: Modelling ICT Development in Education by Prof. Shyamal Majumdar, UNESCO-UNEVOC (2013) 
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf 

https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf
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ڈیجیٹل تعلیمی وسائل کی مؤثر تخلیق و انضمام تدریسی نہج کی تبدیلی چاہتی ہے۔۔۔

❏(Inclusion) ولیت 

❏(Sharing) نا  بان

❏(Collaboration) راک  اش

❏(Exploration&Innovation) درت  جدت و 

❏(Participatory approaches) یقہ کار ے طر  باہمی حصہ داری وا

❏....
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یہ  بصد شکر
 

 صداقت فقیہ ملا
sadaqat.mulla@gmail.com  

Except where otherwise noted, content in this presentation is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license

mailto:sadaqat.mulla@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

